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Drugs in het Derde Rijk

https://www.bruna.nl/boeken/drugs-in-het-derde-rijk-9789024572267

Onderwerp:
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Fernand Haesbrouck , F....

Dit berichtje bevat verwijzingen naar de boeken, die ik hier belicht.
Ze handelen over het gebruik van de stoffen die op vandaag aan kinderen worden toegediend om een
aandoening te behandelen die men alleen maar vermoedt en waarvan de geneeskunde weigert om een
neurobiologisch criterium te gebruiken om de diagnose van een verzonnen aandoening te stellen.
Het gaat over de amfetamine - van toen - en methylphenidaat (uit 1955, een cocaïne-variant met identiek
dezelfde werking als amfetamine).
De methamfetamine (Pervitin – Desoxyn, bij ADHD) ook uit die oorlogsjaren, is 'veilig' gewaande medicatie
om opgroeiende kinderen te wapenen tegen de harde strijd van het leven.
In vredestijd, weliswaar.

https://www.drugs.com/methamphetamine.html

https://pointsadhsblog.wordpress.com/2012/03/15/on-speed-james-bond-and-the-myth-of-the-nazi-superman/

https://pointsadhsblog.wordpress.com/2012/03/15/on-speed-james-bond-and-the-myth-of-the-nazi-superman/

https://www.bol.com/nl/p/handelsreiziger-van-nederlandse-cocaine-fabriek/1001004006851222/
Auteur: Conny Braam
Uitgever: Nieuw Amsterdam
Nederlandstalig
416 pagina's
9789046806753
oktober 2009
Samenvatting:
Spannende en spraakmakende roman over cocaïne en oorlog, liefde en
wraak.
Op 31 juli 1917 klimt de 26-jarige Engelse onderwijzer Robin Ryder in de
buurt van Ieper een loopgraaf uit en rent overmoedig de Duitse
mitrailleurs tegemoet.
Drie dagen later raakt hij zwaargewond door een Duitse granaat;
voortaan moet hij zijn gezicht verbergen achter een maskertje.
Op ongeveer hetzelfde moment haalt zijn leeftijdsgenoot Lucien
Hirschland, handelsreiziger van de bloeiende Nederlandsche Cocaïne
Fabriek te Amsterdam, een grote order binnen van een Engelse
farmaceutische firma, en kort daarop sluit hij met een inkoper van het
Duitse leger een lucratieve deal.
Van de provisies kan hij zijn felbegeerde Harley Davidson kopen.
Na de wapenstilstand brengt een wonderlijk toeval Robin Ryder in huize
Hirschland, waar hij liefdevol wordt opgevangen door Luciens jongere
zus Swaantje.
Er groeien verwachtingen en illusies, maar door bedrog en zelfbedrog
raken hun levens volledig ontworteld, want de oorlogsveteraan heeft
meer te verbergen dan zijn verminkte gezicht.
De handelsreiziger van de Nederlandsche Cocaïne Fabriek is een
weergaloze roman, gebaseerd op ware feiten.
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